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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

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

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

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. märtsi 2014. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 3. aprilli 2014. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust 
(A8-0000/2014),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

                                               
1 ELT C 226, 16.7.2014, lk 35.
2 ELT C 174, 7.6.2014, lk 50.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELTL) artikli 153 kohaselt võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada 
miinimumnõuded järk-järgulise 
rakendamise kohta, mille eesmärk on 
parandada töötingimusi, tööliste kaitset, 
kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja 
konsulteerimist ning töökeskkonda, et 
kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes 
direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants-
ja õiguslike piirangute kehtestamisest 
viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELTL) artikli 153 kohaselt võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada 
miinimumnõuded järk-järgulise 
rakendamise kohta, mille eesmärk on 
parandada töötingimusi, tööliste kaitset, 
kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja 
konsulteerimist ning töökeskkonda, et 
kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes 
direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants-
ja õiguslike piirangute kehtestamisest 
viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomist ja arengut, 
kuna olulise asjaoluna tuleb märkida, et 
need ettevõtted loovad 85% uutest 
töökohtadest Euroopa Liidus;

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kui väljajätmised või nende 
rakendamise võimalus ei ole objektiivsete 
asjaoludega põhjendatud, tuleb need 
kõrvaldada.

(3) Kui väljajätmised või nende 
rakendamise võimalus ei ole objektiivsete 
asjaoludega põhjendatud ja kui need 
tekitavad merelaevade töötajate jaoks 
diskrimineerivaid olukordi, tuleb need 
kõrvaldada.

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab 
liikmesriikides sama kategooria töötajate 
erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas 
liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud 
väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte. 
Tähelepanuväärne arv liikmesriike on 
väljajätmisi ja erandeid kasutanud vähesel 
määral ja kaheksa liikmesriiki1a ei ole neid 
üldse kasutanud. Väljajätmised tekitavad 
liikmesriikide vahel kõlvatut konkurentsi, 
mis tuleb kaotada.

__________________
1a Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Hispaania, 
Prantsusmaa, Austria, Poola, sloveenia ja 
Rootsi.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Käesolev direktiiv on täielikult 
kooskõlas sinise raamatuga28, milles 
rõhutatakse vajadust suurendada 
merendusega seotud töökohtade hulka ja 
parandada nende kvaliteeti Euroopa 
kodanike jaoks ning laeva pardal 
valitsevate töötingimuste parandamise 
olulisust.

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

28  KOM (2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 
2007.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolev direktiiv on samuti 
kooskõlas strateegiaga „EL 2020” ja 
selles seatud tööhõivealaste eesmärkidega, 
ning komisjoni strateegiaga „Uute 
oskuste ja töökohtade tegevuskava: 
Euroopa panus täieliku tööhõive 
saavutamisse”1a. 

__________________
1a COM(2010) 682 final/2.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) ELi merenduse ja kalanduse sektori 
sotsiaalpartnerid saavutasid vältimatult 
vajaliku kokkuleppe käesoleva direktiivi 
nõuetekohaseks rakendamiseks. 
Kokkuleppes on leitud hea tasakaal 
meremeeste töötingimuste parandamise ja 
sektori eripärade arvessevõtmise vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse viimaste aastate 
tehnoloogilist arengut, eriti 
kommunikatsioonitehnoloogia alal, tuleks 
ajakohastada teavitamist ja konsulteerimist 
käsitlevaid nõudeid.

(9) Võttes arvesse viimaste aastate 
tehnoloogilist arengut, eriti 
kommunikatsioonitehnoloogia alal, tuleks 
ajakohastada teavitamist ja konsulteerimist 
käsitlevaid nõudeid, ning neid tuleks 
kohaldada kõige asjakohasemal viisil, 
sealhulgas distantsilt uue info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, 
keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende 
õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud 
direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 
2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 2001/23/EÜ 
rakendavate riiklike õigusnormidega, 
oleksid kaitstud. Käesoleva direktiivi 
ülevõtmine ei tohiks mitte mingil juhul 
õigustada mis tahes tagasiminekut 
võrreldes igas liikmesriigis juba 
eksisteeriva olukorraga.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2009/38/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:
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„4a. Läbirääkimiste erikomisjoni või 
Euroopa töönõukogu liikmel või 
asendusliikmel, kes on merelaeva 
meeskonna liige, on õigus osaleda 
läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa 
töönõukogu koosolekul või mis tahes 
muudel artikli 6 lõikes 3 osutatud 
kokkuleppe alusel toimuvatel 
koosolekutel, kui ta ei asu koosoleku 
toimumise ajal merel või sellise riigi 
sadamas, mis ei ole laevandusettevõtja 
alalise asukoha riik.

Koosolekud kavandatakse võimaluste 
piires nii, et laevade meeskonnaliikmetel 
oleks võimalik neist osa võtta.

Juhul, kui läbirääkimiste erikomisjoni või 
Euroopa töönõukogu liikmel või 
asendusliikmel, kes on merelaeva 
meeskonna liige, ei ole võimalik 
füüsiliselt kohal viibida, kasutatakse 
töötajate esindatuse tagamiseks parimal 
võimalikul viisil ära uut info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

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

Artikli 3 lõige 3 jäetakse välja.
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Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 1 
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt: 1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

(a) lõikele 1 lisatakse punkt c: artikli 1 lõike 2 punkt c jäetakse välja. 

„c) ülevõtmine – määratletakse direktiivis 
2001/23/EÜ sätestatud tähenduses.”;

(b) artikli 1 lõike 2 punkt c jäetakse välja.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Kui kavandatav kollektiivne koondamine 
puudutab merelaeva meeskonna liikmeid, 
teatab tööandja sellest selle riigi pädevale 
asutusele, mille lipu all merelaev sõidab.”

Or. fr

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige 1a: välja jäetud

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

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;

(b) tööandja omab ainult ühte 
merelaeva.”.

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 1
Direktiiv 2001/23/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) lõige 2 asendatakse järgmisega: välja jäetud

„2. Ilma et see mõjutaks lõiget 3, 
kohaldatakse käesolevat direktiivi juhul 
kui ja niivõrd kui ülemineku objektiks 
olev ettevõtja, ettevõte või selle osa asub 
territooriumil, kus kehtib 
asutamisleping.”

Or. fr



PR\1040773ET.doc 13/15 PE541.670v01-00

ET

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 2
Direktiiv 2001/23/EÜ
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse
liikmesriigis registreeritud ja/või tema 
lipu all sõitva ja ettevõtja, ettevõtte või 
selle osa staatuses oleva merelaeva
ülemineku suhtes ning seda ka juhul, kui 
see laev ei asu territooriumil, kus kehtib 
asutamisleping.”

„3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse
sellise merelaeva ülemineku suhtes, mis 
kuulub ettevõtja, ettevõtte või selle osa 
ülemineku juurde lõike 1 tähenduses, 
tingimusel et ülemineku objekt asub
territooriumil, kus kehtib asutamisleping
või ülemineku objektiks olev ettevõtja, 
ettevõte või selle osa asub territooriumil, 
kus kehtib asutamisleping.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata, kui 
ülemineku ainsaks objektiks on üks või 
mitu merelaeva.”

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt 3
Direktiiv 2001/23/EÜ
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) lisatakse lõige 4: välja jäetud

„4. Liikmesriigid võivad pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
sätestada, et käesoleva direktiivi II 
peatükki ei kohaldata järgmistel 
asjaoludel:

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;

(b) ülevõtmise objektiks olev ettevõte või 
äriühing omab ainult ühte merelaeva.”.
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Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. fr
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepaneku eesmärk on parandada nende merelaevade töötajate õigusi, kes 
töötavad 28 liikmesriigi lipu all sõitvate laevade pardal, võttes seejuures arvesse 
merendussektori eripärasid. Käesolevas direktiivi ettepanekus käsitletakse viie varem vastu 
võetud direktiivi läbivaatamist, mille reguleerimisalast meremehed välja jäeti. Euroopa 
Komisjon peab vajalikuks meelde tuletada, et meremeeste väljajätmine viiest direktiivist ei 
olnud komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud, kuid selline tulemus saavutati 
läbirääkimistel teiste partneritega. 

Kõnealused direktiivid on direktiiv 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse 
korral, direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise kohta, direktiiv 2002/14/EÜ, 
millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik, direktiiv 98/59/EÜ 
kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja 
direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtete üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta. 

Seda ettepanekut käsitleva raporti projekti lükkas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon parlamendi eelmise ametiaja lõpus tagasi. Tagasilükkamine oli tingitud 
peamiselt ajapuudusest ja kiirustamisest raporti ettevalmistamisel. 

Kuid nüüdseks on kontekst muutunud, sest mõned nädalad tagasi saavutasid Euroopa tasandi 
peamised sotsiaalpartnerid komisjoni ettepaneku osas vältimatult vajaliku kokkuleppe. 
Raportöör väljendab kokkuleppe üle heameelt, sest see võimaldab edasi minna ja kõrvaldada 
merelaevade töötajaid diskrimineeriva olukorra ja kõlvatu konkurentsi liikmesriikide vahel, 
kus osa liikmesriike eelistasid parandada töötingimusi ja ei kohaldanud seepärast üldse või 
peaaegu üldse erandeid ning teised liikmesriigid kohaldasid neid kõiki. Raportöör väljendab 
ühtlasi heameelt tasakaalu üle, mille sotsiaalpartnerid leidsid töötajate parema kaitse ja 
konkurentsivõime säilitamise vahel merendussektoris, mis on ELi tuleviku jaoks ülioluline 
sektor. 

Raportöör tänab sotsiaalpartnereid ühiste jõupingutuste eest, mis aitavad muuta 
merendussektori, mis viimaste aastate jooksul populaarsust kaotas, jälle atraktiivsemaks. 
Meremeeste paremad töötingimused elavdavad merendussektorit ja aitavad saavutada 
Euroopa Komisjoni 10. oktoobril 2007 avaldatud sinises raamatus seatud eesmärki
suurendada töötajate arvu merendus- ja kalandussektoris ning parandada nende töötingimusi, 
sest esimest ei ole võimalik saavutada ilma teiseta. 

Raportöör juhib tähelepanu ka kõikide fraktsioonide variraportööride tehtud tööle Euroopa 
Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni juures. Ta tänab neid oma seisukohtade 
väljendamise eest, see võimaldas raportööril arvesse võtta erinevaid tundlikke küsimusi ja 
lisada need parimal võimalikul viisil oma raportisse.

Eespool esitatut arvesse võttes palub raportöör raportit toetada. 


